Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Justitie
dinsdag 8 september 2009

aan

De leden van de vaste commissie voor
Justitie

datum
kenmerk

1.

9 september 2009
40150/KvD

De commissie besluit de conceptbrief over de uitvoering van de motie Jurgens (EK 26200 VI
nr. 65, F) ongewijzigd vast te stellen.

2.

De staf wordt verzocht met betrekking tot
E090070

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen personen
en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa’idanetwerk en
de Taliban

een conceptbrief op te stellen waarin de regering wordt verzocht een toelichting te
verschaffen op het standpunt van de regering.
3.

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel
31352

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van
de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb)

te laten plaatsvinden op 3 november 2009.
4.

De bespreking van een inventarisatie van tekortkomingen van de wetgever zoals
geconstateerd door de Hoge Raad wordt aangehouden tot 22 september 2009.

5.

Rondvraag:
•

De voorzitter stelt voor een gezamenlijke vergadering met de commissie EZ uit te
schrijven op 22 september 2009 om de een conceptreactie te bespreken n.a.v. het
sluiten van de voorhangtermijn met betrekking tot een ontwerpbesluit dat gebaseerd is
op het bij deze Kamer nog aanhangige wetsvoorstel 31579 Implementatie van Europese
regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

•

De leden ontvangen graag het jaarbericht 2008 van de directie wetgeving van het

•

ministerie van Justitie
De commissie neemt kennis van het niet langer in papieren vorm verschijnen van de
knipselkrant

datum
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6.

De commissie besluit de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag met betrekking tot
wetsvoorstel
31358

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste
van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van

het elektronisch verkeer
door te schuiven naar 22 september 2009.
7.

De commissie wenst de wetsvoorstellen
31391

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale
verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten

en
31241

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek
naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij
gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in
strafzaken)

samen te behandelen. Op 22 september 2009 zal het voorbereidend onderzoek 31391/
inbreng nader voorlopig verslag 31241 geagendeerd worden.
8.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31429 (R1855) Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau tot stand gekomen
Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel
(Trb. 2006, 99)
wordt eindverslag uitgebracht teneinde af te doen als hamerstuk.

9.

De brief van de minister van Justitie van 13 juli 2009 over de voorgenomen intrekking en
opschorting van de behandeling van wetsvoorstel
30350

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige andere wetten in verband met de
invoering van de mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking uit te
oefenen en het aanbrengen van enkele wijzigingen van technische aard (Wet
notaris in dienstbetrekking)

wordt door de commissie voor kennisgeving aangenomen.
10. De commissie wenst een brief op te stellen met opmerkingen over het voorgehangen
ontwerpbesluit betreffende jaarverslag en artikel 2:391 lid 5 BW en verzoekt de staf om bij
het ministerie van Justitie na te gaan wanneer de voorhangtermijn verstrijkt met
inachtneming van de recesperiode van deze Kamer.
NB. De minister heeft aangegeven prijs te stellen op het zo spoedig mogelijk slaan van het KB

inzake de Code-Frijns in verband met het maatschappelijk belang. De conceptbrief zal
circuleren voor 15 september 2009, opdat de voorzitter op 15 september 2009 een definitieve
versie kan ondertekenen. Voorzien wordt dat het antwoord in de commissievergadering van 22
september 2009 aan de orde kan komen.
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11. De commissie is tevreden over de brief van de minister van Justitie van 12 augustus 2009
inzake toezending van de Aanwijzing technisch onderzoek/deskunidigenonderzoek van het
Openbaar Ministerie en wenst de toezegging als voldaan te beschouwen.
12. Met betrekking tot de uitnodiging van de Hoge Raad om de leden van de commissie op 27
oktober 2009 te ontvangen vanaf 16.00 uur kan de commissie akkoord gaan met de
voorgestelde datum. De commissie wenst op 22 september 2009 mogelijke onderwerpen
te bespreken en te inventariseren welke leden zullen gaan.
13. Met betrekking tot wetsvoorstel
31422 (R1853) Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau tot stand gekomen
Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb.
2006, 34)
en de conform de toezegging van de minister van Justitie nog niet in werking getreden
onderdelen uit het reeds aanvaarde wetsvoorstel
31386

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en
meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot
ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen

zal op 6 oktober 2009 inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd worden.
De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

